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Taustaa

• Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet ovat hyvät, mutta ne 
eivät ole laajasti käytössä ja niistä puuttuu ’’työkalumaisuus’’

– RT 13-11065 ’’Suunnittelutarjouksen valinta, kokonaistaloudellinen edullisuus’’

– RT 13-10994 ’’Suunnittelupalveluiden hankintamenettelyt’’ (2010)

– RT 13-10927 ’’Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö’’ (2008)

• Hankintalaki uudistuu viimeistään 2016 (huhtikuu) -> on tarpeen 
arvioida näiden vaikutus ohjeisiin ja päivittää ohjeistus uuden 
hankintalain mukaiseksi

– Mm. nykyisessä laissa neuvottelumenettely on poikkeus, uudessa siitä tulee 
’’perusmenettely’’. Tämä on iso muutos hankintalain hengessä.

• Hyvin laadittu tarjouspyyntö ja kokonaistaloudellinen laadun arviointi 
ovat keskeisiä lähtökohtia / edellytyksiä laadukkaan lopputuloksen 
aikaansaamiseksi

• Hallitusohjelmassa tavoitteena, että hankinnoista 5 % innovatiivisia –
hyvä pohtia tässä yhteydessä, olisiko tämä mukaan sisällytettävä 
teema vai tulisiko käsitellä erikseen
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Hankkeen tavoitteet

• Nostaa esille uuden hankintalain sisällön keskeiset kohdat ja tuoda esille hyvän 
suunnittelun vaikuttavuutta

• Luoda selkeää ohjeistusta hankintalain soveltamiseen

• Kehittää onnistunutta hankintaprosessia tukeva laatuperusteinen 
valintamenettely

– Kokonaistaloudellinen edullisuus, tarjouksen valinnan tavoitteet ja vertailuperusteet 
(tarjouspyynnön laatukriteerit, tarjousten vertailu, laadun ja hinnan yhdistäminen)

– Selkeät työkalut tarjousten arviointiin ja vertailuun, esimerkkitapauksia malliksi

• Parantaa selkeiden ohjeiden ja niitä tukevien työkalujen avulla tilaajien 
hankintaosaamista ´mahdollisimman hyvän onnistuneen lopputuloksen 
aikaansaamiseksi ja hankkeen aikana ’’turhien’’ valitusten vähentämiseksi

– Soveltuvuus sekä yksityiselle että julkiselle sektorille tärkeää, samoin ohjausvaikutus 
ja parhaiden käytäntöjen edistäminen

• Isot, pienet ja erityistä osaamista vaativat hankkeet tulee huomioida hankkeessa



4

Kenelle RT-ohjeet hyvistä 

hankintamenettelyistä ovat tärkeitä?

• Tilaajat ja hankintayksiköt yksityisellä ja julkisella sektorilla, esim.

– Rakennuttajat (Raklin jäsenkunta)

– Kuntasektori

– Muun julkisen sektorin investointeja tekevät organisaatiot (esim. 

Senaatti, Liikennevirasto…)

– Yksityisen sektorin investoijat

– Rakennuttajakonsultit
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Hyvät hankintamenettelyt

• Hahmotelmaa / ajatuksia tarvittavista ohjeista ja työkaluista

Hankinnan
suunnittelu

Antaa eväitä hankintamenettelyn
valintaan – hankintastrategia on

määritelty ja hankintaprosessi
hallittu , hankintaosaaminen

riittävää ja ulkopuolista
asiantuntemusta käytetään tarvittaessa

Tarjouspyynnön
valmistelu /
tekeminen

Lähtötiedot ovat riittävät suhteessa
tarjouksen sisällölle asetettuihin

vaatimuksiin, tarjouspyyntö
sisältää riittävät tiedot

tarjouksen antamiseksi /
työn toteuttamiseksi.  Uusi

hankintalaki edellyttää
’’markkinakartoituksen’’ tekemistä
osana tarjouspyynnön valmistelua.

Tarjouksen valinta

Lopputuote on edullinen
sekä toteutuksen, käytön

että ylläpidon näkökulmasta.
Ohjeistus laatuvertailun

tekemiseen (tähän olemassa
esim. standardointimenetelmä,
jota voidaan halutessa soveltaa
laadun arvioinnissa. Menetelmä

laatu- ja hintakriteereiden
’’arvottamiseen’’ ja

vertailun tekemiseen tärkeä asia
- tätä kysellään paljon!

Työkalut /esim. lomakepohja, jonka avulla voi tehdä
RT-ohjeen mukaisen kustannustaloudellisen vertailun

• Näihin tulee linkittää myös:
• Tehtäväluettelot (ovat olemassa jo nyt, mutta pdf:n sisällä

ja tarve viedä osa esim. excel-muotoon)
• KSE-ehdot

Kokonaisuus, jota
käytetään yhdessä
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Työn organisointi ja tulosten lanseeraus

• ’’Paketti’’ valmis 3/2016

• Rakennustietosäätiön toimikunta SKOLin toimiessa 

sisällöntuottajana, julkaisu RT-korttina

• Nykyisistä malleista kokemusten pohjalta parhaat ja toimivimmat

• Työkalujen tavoitteita ja toimintaperiaatteita selventävä ohjeistus

• Laaja, eri osapuolten (ATL, ELYt, HKR, Kuntaliitto, Liikennevirasto, 

RAKLI, Senaatti, TEKES, TEM) näkemyksen saaminen erittäin 

tärkeää

• Osallistuminen ja hyväksyntä sekä vahva panostus markkinointiin ja 

viestintään (laaditaan erillinen viestintä- ja markkinointisuunnitelma 

kohderyhmäkohtaisesti)
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Toimikunnan kokoonpano

• Vantaan kaupunki: kaupunginarkkitehti Arja Lukin

• Liikennevirasto: projektipäällikkö Janne Wikström

• HKR, katu- ja puisto-osasto : projektijohtaja Juha Väätäinen

• Senaatti, kehityspäällikkö Kari Alatalo

• Suomen Kuntaliitto: johtava lakimies Katariina Huikko

• Suomen Kuntaliitto: tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi

• Rakli: lakimies Johanna Aho

• SKOL: toimitusjohtaja Matti Mannonen

• ATL / Parviainen Arkkitehdit Oy: toimitusjohtaja Juha Posti

• Rakennustieto: projektipäällikkö Olli-Pekka Kari
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Lähtöaineistoa

• RT-kortti ”Suunnittelutarjouksen valinta, kokonaistaloudellinen edullisuus, RT 13-11065, 
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11065.html.stx, Rakennustieto 2012

• RT 13-10994 Suunnittelupalveluiden hankintamenettelyt, Rakennustieto 2010 

• RT 13-10927 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö, Rakennustieto 2008

• - SKOLin suunnittelupalveluiden hankintaohjeistus: http://www.skolry.fi/suunnittelupalvelujen-
hankinta

- Standardointimenettelyyn perustuva valinta, http://www.skolry.fi/tiedotteet/laatua-tarjousten-
arviointiin-standardointimenetelm%C3%A4ll%C3%A4

• - Liikenneviraston, HKR:n, Senaatin ja muiden hankintayksiköiden hankintaohjeet ja 
valintamenettelyt

• - Kuntien hankintaohjeet: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/rakennuttaminen/RT-
kortit-suunnittelu/Sivut/default.aspx

• Tukefin – Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat, Kuntaliitto 2014

• Sitra: Hyvän hankinnan ohjeet

https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11065.html.stx
http://www.skolry.fi/suunnittelupalvelujen-hankinta
http://www.skolry.fi/tiedotteet/laatua-tarjousten-arviointiin-standardointimenetelm%C3%A4ll%C3%A4
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/rakennuttaminen/RT-kortit-suunnittelu/Sivut/default.aspx

